
Betreft;  Notulen MR 19 september 2022 
Tijd;   19.30 – 21.15 Notulist Pieter 
Aanwezig;  Diede, Hetty, Larissa, Anoesjka, Nynke, Marco, Ilse, Sonja en Pieter. 
Afwezig;  Lydia 

Punten 1-9 met directie 
Punten 10-13 zonder 
 

1. Opening 
Anoeskja opent de vergadering 
 

2. Agenda 

- Geen aanvullingen 
 

3. Notulen 
- Geen opmerkingen 

 
4. Post/mail 

- Er zijn geen mails voor de MR binnengekomen 
 

5. Mededelingen Sonja – personeel 
- Lydia is zwanger en gaat vanaf midden februari met verlof. Er wordt gezocht voor een 

andere IB’er tot einde van het schooljaar. 
- Joyce is inmiddels ook met zwangerschapsverlof.  
- Ziekte; twee leerkrachten zijn nog steeds langdurig ziek. 
- Sonja is verder erg tevreden met het team, een goede sfeer en prettige samenwerking.  
- Leerlingen aantallen; Het leerlingen aantal stijgt licht. Op dit moment 273 en per oktober 

2021 was dat 275. Zodoende geen krimp. Einde vorig jaar 89 kleuter en dit wordt 93. Dit 
is nagenoeg gelijk aan vorig jaar, echter de nieuwe instroom komt nog. Er zijn veel 
rondleidingen, enkele per week. Een positieve trend. Het schoolgebouw is in principe 
groot genoeg voor verdere groei. Verwachting is ook dat de groei nog wel even doorgaat 
ivm de positieve pr over de school. Ook via andere directeuren krijg Sonja terug dat de 
Montessori het goed doet.  

- Coviddraaiboek; De MR vindt het een goed voorstel. Het betreft een specifieke aanpak 
van de Montessori school en niet landelijk beleid van de scholen. In principe wordt het 
niet gebruikt aangezien beleid vanuit de overheid is dat kinderen in basisonderwijs niet 
meer thuis komen tenzij natuurlijk een scenario 5 zich voordoet. Voor alle scenario’s ligt 
er nu een duidelijk draaiboek hoe te handelen. Scenario vier is de stap voor landelijke 
lockdown. Het stuk wordt goedgekeurd. 

- Subsidie; er is een subsidiepot voor achterstanden. Sonja verwacht niet dat wij gezien de 
doelgroep hier kans op maken. De subsidie wordt door OOZ voor alle scholen 
aangevraagd. Indien er wel middelen vrij komen is er al een heel duidelijk beeld met hoe 
dit ingezet kunnen worden. Echter eerst is het afwachten of de Montessori school hier 
aanspraak op kan maken. 

- Schoolplan; de vraag van Sonja is of de mr hierin meegenomen wil worden? In mei wil 
Sonja dit plan afronden. De oudergeleding geeft aan hier graag op meegenomen te 
willen worden na het lezen van het concept. Echter wel met een duidelijke toelichting. 
Sonja laat in de volgende MR vergadering getoond hoe dit wordt gemaakt in Parnasyss. 

 
6. Start schooljaar, evaluatie eerste weken 

- Schooltijden; De nieuwe schooltijden beginnen te wennen en er zijn eigenlijk geen 
berichten hierover van de kinderen. Ze lijken er direct aan gewend te zijn. Voor de 



leerkrachten is het soms nog wel wennen wanneer bepaalde lessen het beste gegeven 
kan worden. Bv de ‘crea’ momenten werden vaak op vrijdagmiddag gegeven, dat is nu 
anders. 

- Werktijden; Onderlinge afspraak onder de leerkrachten is om minder te gaan over te 
werken. Het is best pittig om niet de extra uren te maken. Van 8 tot 16.30 uur wordt er 
gewerkt op school, dan gaat iedereen naar huis. De meeste leerkrachten komen toch wel 
eens eerder en vinden het lastig om alles af te krijgen. De pilot om meer rust in het werk 
te krijgen en ‘zaken los te laten’ wordt wel als erg positief ervaren. Na de kerst wordt dit 
weer losgelaten en vindt er een evaluatie plaats. 

- Al met al een goede start van het nieuwe jaar. 
 
7. Vaststellen overige data MR- vergaderingen 

- Dinsdag 15 november 
- Donderdag 19 januari 
- Woensdag 19 april 
- Donderdag 6 juli  

 
8. Plannen aankomend schooljaar 

- Methodes; het plan is om te kijken of er voor het rekenonderwijs met de montessori 
rekenmethodes/rekenkasten kan worden gewerkt. Het op papier rekenen wordt wel erg 
goed ontvangen en de kinderen zijn er ook erg enthousiast over. Maar de schriften 
kosten veel geld en papier en mogelijk is de montessori methode beter passend. Komend 
jaar wordt onderzocht of de montessori methode interessant is, de mr wordt hier op 
meegenomen als er keuze momenten komen.   

- Verbouwing; is erg goed gegaan, enkele nog wat netwerkpunten ed moeten worden 
afgerond, verder is het helemaal klaar. De ‘betonblokken’ op de eerste verdieping gaan 
nog weg zodat deze multifunctionele ruimte veel beter gebruikt kan worden, dat kan niet 
anders dan in de grote vakantie en vindt zodoende midden 2023 plaats.  

 
9. Taakverdeling MR, scholingsbehoefte MR 

- Geen input en iedereen is tevreden met de huidige taakverdeling. 
- Ook geen behoefte aan scholing op dit moment. Iedereen heeft voldoende scholing 

gehad. Nynke heeft de MR vergadering nog niet gedaan en laat weten of ze hier 
behoefte aan heeft.  

 
10. GMR 

- Er zijn geen vacatures of ander info die gedeeld moet worden. 
 

11. Jaarverslag MR 2021-2022 
- Wij hebben geen jaarverslag. Nynke doet een voorstel. Hier zal metname het 5 

dagenmodel in terug komen. Over corona ed heeft de MR geen 
instemmingsbevoegdheid en is dus ook geen onderdeel van het jaarverslag van de MR.  

 
12. Rondvraag 

- Het vijf gelijke dagen model wordt nog geëvalueerd. Het wordt als erg positief ervaren. 
Er zijn geen opmerkingen geweest en de kinderen lijken het zonder enige gewenning te 
doen.   

 
 
 
 


